
JAARVERSLAG
2020

&
Projecten



Werkbezoek Burgemeester Halsema op 11 januari 2020

INLEIDING 3
1. Inloopspreekuur 5

2. Informatie en ontwikkelingen met betrekking tot corona 5

3. Kinderloket 8

4. Financieel loket: Budgetbewaking en bewustwording 8

5. Loket onderdeel Politie 8

6. Loket onderdeel juridische ondersteuning 9

7. Nederlandse Taal/schakellessen 9

8. Computerlessen 10

9. Toeleiding naar arbeid 10

10. Diverse thema- en voorlichtingsactiviteiten 11

DEEL 2: KORTE EN EENJARIGE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2020 17
1. Project Casa Hofgeest 17

2. Bondgenoten, Spaanstalige doelgroep over veiligheid en communicatie 17

3. Vrijheidsmaaltijd 17

Project Huiselijk Geweld Zuidoost 18

5.Project Provision 18

6.Project gezellig samen zijn na de corona-epidemie en kerstdiner aan huis 19

7. Tula, terugblik van 2012 tot en met 2019 19

8.Netwerk Ouderenzorg 20

9.Buurtplan Holendrecht 20

Samenvatting jaarverslag Open Spreekuur en Projecten 2020



Inleiding

De gemeente heeft in de gebiedsagenda en gebiedsplannen voor 2020 de prioriteiten
geformuleerd waaraan ProFor concrete invulling wil geven. Prioriteit voor de stadsdelen Bijlmer
Centrum, Gaasperdam en Bijlmer Oost is het verhogen van de participatie, het stimuleren van
participatieve interventies in de wijk, versterken van de sociale samenhang, tegengaan van sociale
uitsluiting en verbeteren van de zelfredzaamheid van en betere communicatie met bewoners.

Het ‘Project Open Spreekuur’ ondersteunt deze prioriteiten in Zuidoost. Het project is gericht op
het realiseren van daadwerkelijke participatie van de doelgroep. Aanvullende taallessen moeten de
zelfredzaamheid en aansluiting bij de Amsterdamse maatschappij bevorderen, zoals het zelf
kunnen onderhouden van contacten met instanties.
Helaas konden vanwege de corona-pandemie vanaf medio maart 2020 diverse bijeenkomsten en
cursussen niet doorgaan. Overleggen hebben via Skype en Zoom plaatsgevonden. Ook heeft
ProFor diverse stukken in het Spaans vertaald en de doelgroep geïnformeerd over het
coronavirus.

Er ontstonden wel nieuwe vormen van overleg, ontvangen van cliënten en problematiek. De ruimte
van ProFor is coronaproef gemaakt, er is intensieve samenwerking met het Social Pact ontstaan,
nadrukkelijke aandacht is besteed aan schrijnende gevallen in verband met corona, en er is een
toename geconstateerd van huiselijk geweld.

Het bestuur van ProFor is begin dit jaar uitgebreid met een nieuw lid: Pascal Marlisa. Ook heeft het
bestuur zich verdiept in nieuwe ontwikkelingen binnen de Gemeente Amsterdam. Diverse officiële
documenten zijn goedgekeurd, waaronder ‘Gratis VOG’, ‘Meldcode’, ‘Privacywet en huishoudelijke
regels’ voor de medewerkers werkzaam bij ProFor. In totaal heeft het bestuur 11 keer vergaderd;
de laatste 9 maanden digitaal.

Buurtteams worden de spil in de wijk waar zorg en ondersteuning samenkomt. Een buurtteam
bevindt zich in de buurt zelf en is herkenbaar voor zowel inwoners als professionals. Een plek in de
buurt waar men kan binnenlopen of naar toe kan bellen. De leden van het buurtteam zorgen ervoor
dat routes naar 'werk' en ‘sociale basisvoorzieningen’ in de wijk hier goed op aansluiten. Hierdoor
zijn zorg en hulp dichtbij voor inwoners en worden ze tijdig en passend geholpen. ProFor wil graag
een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een dergelijk buurtteam.

Vrijwilligers: ProFor zet zich in om haar medewerkers te blijven professionaliseren, zodat zij in
2021 in staat zijn te werken op basis van de nieuwe eisen van de overheid.

In 2020 hebben medewerkers diverse trainingen gevolgd op het gebied van
deskundigheids-bevordering. Vanwege corona zijn 3 trainingen uitgesteld.

Ook is ProFor in gesprek met Venzo om het team uit te breiden met nieuwe vrijwilligers. ProFor
heeft het jaar afgesloten met 14 vrijwilligers en 4 stagiaires.

Organisaties: ProFor is ook aangesloten bij het Netwerk Ouderen van Zuidoost; een bijdrage is
geleverd aan interviews en diverse presentaties zijn verzorgd. Als intermediair heeft ProFor ervoor
zorggedragen dat 30 kinderen konden sporten en leren via het Jeugdsport & Cultuurfonds, Linda
foundation en Stichting Leergeld.

Social Pact
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Binnen de gemeente Amsterdam wordt overgegaan op een nieuwe opzet waarbij formele en
informele organisaties en buurtinitiatieven intensiever gaan samenwerken: het Social Pact.
Om kansengelijkheid te creëren moeten we samen uitdagingen als armoede, werkloosheid,
eenzaamheid, laaggeletterdheid, ongezonde leefstijl, huiselijke (dis)harmonie en schooluitval in
Amsterdam Zuidoost aanpakken.
Dat is de inzet van het unieke ‘Social Pact’ van bewoners en partijen uit Zuidoost. Kern van de
aanpak: bewoners, professionals en beleidsmakers voeren activiteiten uit op basis van de
specifieke behoeften van bewoners; samen wordt geleerd en verbeterd.
Het Social Pact is een alliantie van samenwerkende bewoners, ervaringsdeskundigen,
profes-sionals en organisaties met een duidelijke verbinding tussen formele en informele
organisaties en buurtinitiatieven. De deelnemers van het Social Pact bepalen samen de visie,
missie en werkwijze.
Er zijn 30 organisaties aangesloten bij het Social Pact en elke 2 weken is er overleg.

Doelstelling
Om kansengelijkheid te creëren heeft het Social Pact als doel uitdagingen als armoede,
werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid, gezonde leefstijl, huiselijke harmonie en
schooluitval in Amsterdam Zuidoost aan te pakken.
Kern van de aanpak: Bewoners, professionals en beleidsmakers voeren activiteiten uit op basis
van de specifieke behoefte van bewoners; samen wordt geleerd en verbeterd.
Visie en Missie: Elke bewoner moet mee kunnen doen aan het sociale en economische leven.
Alle leden van het Social Pact komen minimaal vier keer per jaar samen. Tijdens bijeenkomsten
wisselen zij standpunten uit, vormen zij meningen, lossen zij problemen op en nemen zij besluiten.
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DEEL 1: Open Spreekuur 2020

1. Inloopspreekuur

Open Spreekuur: een inloopspreekuur voor individuen en gezinnen voor het bespreken van
hulpvragen en achterstandsproblematiek. Na de intake en een afspraak over de wijze van aanpak,
wordt een Family coach gekoppeld aan de hulpvrager. Het Open Spreekuur wordt gehouden
tijdens alle werkdagen (9.00 tot 16.30). Dagelijks hebben gemiddeld 30 personen het spreekuur
bezocht.

Onderdeel van het Open spreekuur is het Loketsysteem voor veel voorkomende vragen:
a. Voor financiële problematiek: met bewindvoerders (elke woensdag)
b. Voor veiligheidsvragen: met de politie (eens per 3 weken)
c. Voor een gezondheidstest voor kinderen tot 7 jaar (motoriek, sociaal, taal): door een

deskundige vrijwilliger (naar behoefte).

Kansarme gezinnen uit Amsterdam worden geholpen bij het op orde brengen van hun leven en de
eerste stappen in de Nederlandse samenleving. De hulp betreft het geven van concreet advies
(woning zoeken, werk vinden, uitkeringen of huurtoeslag aanvragen, betalingen doen, school
zoeken, huisarts vinden, helpen bij taalproblemen, opvoedingsvragen bespreken, administratie op
orde brengen).

Het Spreekuur werd vanaf januari tot en met medio maart 5 dagen per week van 9.00 tot 16.00
uur gehouden en bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake: Achterhalen en bepalen van de concrete advies- en hulpvragen, afspraken maken
over het begeleidingstraject, toewijzen van een begeleider.
Begeleiding: Behandelen van hulpvragen totdat concreet resultaat en afronding is bereikt.
Eenzaamheids- en isolementspreventie: Vormen van groepjes van bijv. Spaanstalige
migranten, zodat zij ook steun aan elkaar hebben.

In de periode januari tot en met medio maart 2020 zijn de cliënten begeleid op de met de
Gemeente afgesproken wijze. Medio maart brak de coronapandemie uit, waardoor ProFor eerst
acties moest ondernemen op het gebied van veiligheid zowel medewerkers als cliënten (zie 2.).

2. Informatie en ontwikkelingen met betrekking tot corona

Het leven is sinds maart 2020 drastisch veranderd, ook bij ProFor. De cliënten zijn in het
Nederlands, Engels en Papiaments geïnformeerd over elkaars veiligheid in verband met corona.
Informatie en nieuws is op de website van ProFor geplaatst. Ook heeft ProFor meegewerkt aan
een video van de Politie waarin diverse talen wordt geattendeerd om vol te houden en met elkaar
rekening te houden. ProFor heeft in verband met de veiligheid van medewerkers de eigen ruimte
coronaproef ingericht. Een aantal bijeenkomsten die voor de epidemie waren voorbereid, moesten
helaas worden gecanceld.
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Resultaten en bereik Loket Spreekuur 2020:
Het aantal personen dat in 2020 aanklopte bij ProFor is 5.874 personen met 7.773
hulpvragen op diverse leefgebieden. Een persoon vertegenwoordigt een gezin van
gemiddeld 3 personen, waarbij gemiddeld 3,4 interventies per gezin plaatsvinden.
Toegekend: Aan 8 personen is een woning toegekend en aan 3 personen een
urgentie-verklaring.
De hulpvragen hadden betrekking op de volgende onderwerpen:

o Administratie (verwerken post, aanvragen toeslagen Belastingdienst, aanvragen
Pak je Kans, invullen formulieren)

o Nazorg cliënten van MaDi
o Betaald werk zoeken en solliciteren en doorverwijzen naar Jobhunters
o Financiële schulden en betalingsregelingen treffen, incasso en doorverwijzen
o Zoeken naar ‘geschikte’ woonruimte c.q. vinden ‘vaste’ verblijfplaats
o Doen van politie-aangifte bij huiselijk geweld en zorgen voor slachtofferhulp
o Fraudezaken en daardoor ontstane grote schulden
o Registratie en reageren via Woningnet
o Inschrijving verzekeringsinstantie
o Vertalen
o Aanvraag WW- dan wel Bijstandsuitkering (voor dak- en thuislozen)
o Toeleiding naar crisisopvangtehuis
o Contact met Bureau Jeugdzorg
o Ziekenhuisafspraken, contact met huisarts en medisch specialisten
o Eventuele uithuiszetting; eventueel faillissement
o Bieden van een ‘luisterend oor’
o Scholing c.q. opleiding
o Bellen met gemeentelijke instellingen.
o Meedoen met het Social Pact vergaderingen en activiteiten.

Samenwerking:
ProFor heeft in 2020 samengewerkt met Social Pact, OKT, Jeugdbescherming, Politie,
stichting. Leergeld, Venzo, Bondgenoten, Ouderenorganisaties, Veilig Thuis, Blijfgroep,
stichting Carib, Kerken Encuentro en El Camino, Stadsdorp Goud, stichting Zorg en
Zelfdoding, OCAN, Ronald Verzekeringen, Woon, HBO- en ROC-scholen, NOOM.
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Overzicht van de hulpvragen in kaart gebracht:
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3. Kinderloket

De opzet van het Kinderloket is om formele en informele organisaties tijdig met elkaar te laten
afstemmen en te zorgen dat snel en adequaat op situaties wordt gereageerd.
De observatiemethode ‘Zeker-Zien’ wordt gebruikt om taalachterstand en andere
ontwikkelings-achterstanden vroegtijdig te signaleren. Vroegtijdige signalering is al meerdere
malen gelukt waardoor bijtijds actie kon worden ondernomen. Het gaat hier om een combinatie van
begeleiding van de ouder en preventie.

Kinderloket Instanties en aantallen 2020

Samenwerking met Formele en informele organisaties gericht op
achterstanden bij kinderen

Kinderen met
achterstandsproblematiek

5 kinderen en hun ouders zijn geholpen en/of
doorverwezen

4. Financieel loket: Budgetbewaking en bewustwording

Doel is om deelnemers bewust te leren omgaan met hun inkomsten en uitgaven. ProFor werkt
hiertoe samen met ‘De Bewindvoerders 2.0’.
Wekelijks (woensdag) houdt ‘De Bewindvoerder 2.0’ spreekuur bij ProFor. Cliënten kunnen
persoonlijke vragen stellen, zorgen kenbaar maken, ontruiming voorkomen en er kan gebeld
worden naar instanties.

Financieel loket Instanties en aantallen 2020

Samenwerking met De Bewindvoerder 2.0

Bezoekersvragen Financieel loket 2.380

Gemiddeld aantal bezoekers Loket 20 per week geholpen door De Bewindvoerder

5. Loket onderdeel Politie

De wijkagent van Flierbosdreef kwam in de maanden januari en februari om de twee weken langs
bij ProFor. Tijdens deze bezoeken zijn casussen besproken en is eventueel contact gelegd met het
politiebureau. Ook kunnen medewerkers vragen stellen aan de wijkagent. De doelgroep begint er
steeds beter aan te wennen dat de wijkagent langskomt.
Doel van deze contacten is om de afstand tussen wijkagent en de doelgroep van ProFor te
verkleinen en vertrouwen op te bouwen.

Loket Politie Instanties en aantallen 2020

Samenwerking met Wijkagent Flierbosdreef, Politie

Loketgesprekken 10 gesprekken
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Voorlichtingsbijeenkomsten 0

6. Loket onderdeel juridische ondersteuning

Bij juridische vragen nemen de coaches van ProFor contact op met de advocaat (buren van
ProFor). De vragen en ondersteuning betreffen: echtscheiding (5), arbeidsconflicten (2), afspraken
tussen ouders i.v.m. omgangsregeling en andere juridische adviezen. De lijnen zijn kort en mensen
worden snel geholpen. Mocht het een zaak worden, dan wordt er juridische bijstaand door de
advocaat aangevraagd.

Juridisch loket Instanties en aantallen 2020

Samenwerking met Advocaat (naast ProFor)

Over echtscheiding 5

Over arbeidsconflict 2

Omgangsregeling en andere
juridische zaken

5

7. Nederlandse Taal/schakellessen

De taallessen hebben als belangrijkste doel deelnemers Nederlands te leren lezen en spreken, om
hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Een tweede doel is het beter kunnen integreren en
participeren in de Nederlandse samenleving en het verkleinen van de afstand tussen burger en
maatschappij. Tevens dat de deelnemers in staat zijn om zelfstandig actie te ondernemen bij het
lezen van hun post en het beheren van hun administratie.
Het project ‘Praat Nederlands met Me’ bestaat uit een aantal samenhangende elementen,
waaronder de organisatie van Taal-, Oefen- en Doe-groepen, netwerkvorming, training van
vrijwilligers, bewustwording van het belang om Nederlands te spreken. De kern van het project
bestaat uit het faciliteren van informele oefen- en leersituaties voor groepen die hun spreek- en
communicatieve vaardigheid in de Nederlandse taal willen verbeteren.

Nederlandse taal/schakellessen Instanties en aantallen 2020

Samenwerking met SynchroonPlus en Eduza

Deelnemers 20 per week

Waarvan certificaat behaald 12 personen

Bijeenkomsten overdag 52 (maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag)

Bijeenkomsten ’s avonds 24 (woensdag) tot en met maart

Engelse taal
De Spaanstalige doelgroep heeft behoefte om de Engelse taal beter onder de knie te krijgen
(Engels beheersen zij overigens beter dan het Nederlands). Bij het vinden van een baan, horeca of
hotel, kunnen zij dan Engels praten, wanneer zij nog moeite hebben met het Nederlands. De
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lessen zijn verzorgd door een Spaanstalige docent. Op de maandagavond namen gemiddeld 20
personen deel aan deze training. Wegens corona moest ProFor stoppen met de training.

Engelse taallessen Instanties en aantallen 2020

Samenwerking met Spaanstalige docent

Deelnemers 20 (maandagavond) tot en met maart

8. Computerlessen

Doel is (oudere) mensen te leren omgaan met de computer. Van begin februari tot medio maart
heeft ProFor een computercursus van tien bijeenkomsten georganiseerd. Deze cursus op
dinsdagavonden is verzorgd in samenwerking met stichting Aan de Knoppen. Hieraan hebben
cursisten meegedaan die de Nederlandse taal machtig zijn.
In september hebben 14 deelnemers zich aangemeld voor de cursus die in oktober zou starten.
Vanwege corona kon ProFor de lessen niet voortzetten.
Resultaten en bereik:
Wekelijks volgden op dinsdagavond 10 personen de computerlessen verzorgd door 3 vrijwilligers.

Computerlessen Instanties en aantallen 2020

Samenwerking met Stichting Aan de Knoppen

Cursisten 10

Cursussen (van 10 lessen) 1 (dinsdagavond)

9. Toeleiding naar arbeid

Cliënten worden ondersteund bij het voortraject van hun ww-aanvraag en bijstand, sollicitaties en
het functioneren op de arbeidsmarkt. Ook worden zij geholpen bij het doorgeven van hun inkomen
en sollicitatie-activiteiten aan het UWV. Vanwege het systeem, ontbreken van digitale
vaardigheden en de taalbarrière, hebben zij moeite hierin.
Wegens corona heeft ProFor voor 20 personen een ww-uitkering aangevraagd, voor diverse
personen is een cv opgesteld en voor 10 personen is bijstand aangevraagd.
Met de jobhunters van het Stadsdeel Zuidoost is een hechte samenwerking. Deelnemers worden
door ProFor aangemeld bij een jobhunter, 4 personen zijn voorgedragen. Met ondersteuning van
ProFor hebben 11 personen in de eerste 6 maanden van 2020 een betaalde baan gevonden.
Wegens corona heeft ProFor meer uitkeringen aangevraagd. De begeleiding was anders: cliënten
steunen in hun ww-aanvraag, cv opstellen, maandelijks inkomsten doorgeven en zorg dragen dat
men zich aan de voorwaarden van UWV houdt. Sommige cliënten hadden te weinig maanden
opgebouwd om in aanmerking te komen voor een ww-uitkering en hadden ook geen recht op
bijstand. Deze personen hadden het vrij moeilijk en moesten terug naar land van herkomst.

Toeleiding naar arbeid Instanties en aantallen 2020

Samenwerking met Job hunters Stasdeel Zuidoost, UWV
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Hulpvragen 828

Aangemeld bij job hunters 4

Betaalde baan gevonden 15 (vooral schoonmaak en/of hotel)

Uitkering aangevraagd 15

10. Diverse thema- en voorlichtingsactiviteiten

1. Ont-stressen doe je zo!:
Voor zaterdag 14 maart 2020 heeft ProFor diverse workshops en sessies voorbereid. Wegens
corona is dit uitgesteld. Jaarlijks nemen meer dan 80 personen deel aan de bijeenkomst.

2. Voorlichtingsbijeenkomsten over gezondheid:
Een studente is begonnen met een onderzoek onder bewoners van Zuidoost naar hun
gezondheid, sporten en bewegen. Ook werden er bijeenkomsten gepland met Dokters van de
Wereld, die helaas moesten worden geannuleerd.
Zes personen zijn doorverwezen naar Dokters van de Wereld. Diverse gesprekken en
samenwerkingsvormen over gezondheidspraktijken zijn ontstaan ter ondersteuning van
gesprekken tussen cliënten van ProFor en hun huisarts.

3. Discussiebijeenkomst ouders en verzorgen van pasgeborenen
Doel van het gesprek was inzicht krijgen in de gewoonten, rituelen, waarden, normen en gedrag
rondom het geven van eten en drinken aan de baby in de eerste 12 maanden. Samen kijken wat
we kunnen doen om ouders gezondere keuzes te laten maken. Daarvoor is inzicht nodig in het
gedrag en de overtuigingen rondom het geven van andere voeding dan melk in de eerste 6
maanden. We willen voor dit onderwerp beter aansluiten bij de behoeften van (groot)ouders door
te achterhalen waar de behoeften liggen en meer inzicht te krijgen in wat er leeft.

Caribische ouders met elkaar in gesprek gaan over het verzorgen en opvoeden van
kinderen.
16 personen hebben hieraan deelgenomen op 28 januari.

4. Informatie over de donorwet
Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet van kracht geworden. Deze wet geldt voor mensen vanaf 18
jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente, ook niet-westerse inwoners.
Ongeveer 40% van de Nederlanders heeft zijn keuze vastgelegd in het Donorregister. Maar het
percentage bij lager opgeleiden en niet-westerse inwoners blijft ver achter. Daarom wil ProFor
graag de doelgroep in Zuidoost inclusief haar achterban over deze nieuwe wet informeren.
ProFor heeft meegewerkt aan een korte video waarbij ervaringsdeskundigen in het Antilliaans en
Spaans worden geïnterviewd in het kader van orgaandonatie.
In het Stadsdeelkantoor werd een bijeenkomst georganiseerd waarbij aan deskundigen,
organisaties en bewoners informatie werd verstrekt.
Ook heeft de (operatie)arts van het AMC zijn ervaringen met het publiek gedeeld. Deze
bijeenkomst werd verzorgd op 29 januari 2020.
Er namen 25 personen aan deel.

5. Informatie aan Verbond van 100
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Tijdens deze bijeenkomst, verzorgd op 18 februari 2020, heeft ProFor informatie verstrekt aan
diverse deelnemers van het Verbond van 100. Het ging over coaching en begeleiding door ProFor,
het verzorgen van themabijeenkomsten en onderlinge samenwerking. Ook heeft ProFor 2 andere
bijeenkomsten bijgewoond.
Er waren 15 personen aanwezig.
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6. Huiselijk geweld
ProFor is aangesloten bij de Kerngroep Informele Ondersteuning in de wijk bij huiselijk geweld.
Deze kerngroep is gestart naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van de SP, waarin aandacht
werd gevraagd voor slachtoffers van huiselijk geweld met een niet-westerse migratieachtergrond.
Migrantenvrouwen zijn oververtegenwoordigd in de vrouwenopvang, de zwaarste en meest
ingrijpende vorm van zorg. Het College van B&W is gevraagd om de samenwerking te versterken
met zelforganisaties, teneinde migrantenvrouwen eerder te bereiken met nodige en passende
hulpverlening.
Samen met 6 informele organisaties, de Blijfgroep en Veilig Thuis, heeft ProFor meegewerkt aan
de afronding van het informele handboek. Gekozen is om het handboek in Zuidoost en West uit te
proberen. In februari 2021 zal het handboek voor heel Amsterdam worden gepresenteerd. In totaal
hebben wij 8 gesprekken gevoerd. ProFor heeft gemerkt dat er de laatste tijd veel sprake is van
huiselijk en emotioneel geweld. Ook heeft de groep, Geweldig in Huis, drie
casuïstiek-bijeenkomsten georganiseerd, waarbij in totaal 6 casussen werden besproken.

7. Informatie over wonen en dakloos zijn in Amsterdam
Op 3 maart hebben medewerkers van de gemeentelijke basisadministratie informatie verstrekt
over inschrijven van daklozen in Amsterdam, omdat er veel misverstanden zijn bij personen die
zich nooit eerder hebben ingeschreven. Naar aanleiding van bijeenkomsten over de verwachte
toestroom van Antilliaanse gezinnen naar Nederland en onduidelijkheden over de opvang, heeft
ProFor een gesprek gevoerd met het bestuur van het Stadsdeel Zuidoost en diverse ambtenaren
van de Gemeente Amsterdam. De heer Marlon Tjon, Projectleider Activering Traject Briefadressen
en mevrouw Neri Kamphuis, afdeling kwaliteit Basisinformatie, waren bereid om informatie te
verstrekken over het beleid van de gemeente Amsterdam op het gebied van briefadres en
inschrijf-problematiek.
De volgende aandachtspunten zijn toegelicht:

- De regels/voorwaarden van Amsterdam om personen in te schrijven, zowel in de
basis-administratie als het briefadres Jan van Galenstraat en voor werkenden zonder
adres.

- Korting uitkering door inkomsten kinderen boven de 18 jaar.
- Wonen buiten Amsterdam.
- Vragen van de deelnemers.

Er waren in totaal 20 personen aanwezig.

8. Informatie over ongedocumenteerden in Amsterdam
Samen met twee Kerken en de IND was ProFor bezig met de voorbereidingen voor een
bijeenkomst in maart.
In 2020 heeft ProFor 6 gezinnen ondersteund met gesprekken en formulieren invullen.
Een drietal ingewikkelde en intensieve gevallen zijn doorverwezen naar een advocaat op het
gebied van verblijfsvergunning.
Vanwege corona is de bijeenkomst, ondanks voorbereidingen, met de Immigratie Dienst,
uitgesteld.

9. Informatie over Ouderen en geweld in Amsterdam
Op 9 maart heeft ProFor informatie verstrekt over diverse vormen van mishandeling van ouderen,
taboes en signalen van financieel misbruik.
Er waren in totaal 25 personen aanwezig.
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10. Training communicatie aan medewerkers en vrijwilligers
Op donderdag 27 juli heeft ProFor een training verzorgd aan medewerkers en vrijwilligers van
ProFor. Aandacht is besteed aan interne en externe communicatie, grenzen stellen en privacy.
12 personen hebben de bijeenkomst bijgewoond.

11. Voorlichting over wonen en aardgasvrij.
Op donderdag 27 augustus heeft ProFor een voorlichting verzorgd aan medewerkers en
vrijwilligers van ProFor. Aandacht is besteed aan nieuwe vormen van wonen en
energievoorziening gezien het overheidsbeleid om het gebruik van aardgas af te bouwen.
15 personen hebben de bijeenkomst bijgewoond.

12. Voorlichting kindermishandeling door Stichting Praat
Op dinsdag 22 september heeft Stichting Praat een voorlichting verzorgd aan medewerkers en
vrijwilligers van ProFor. Aandacht is besteed aan kindermishandeling en huiselijk geweld.
Stichting Praat maakt kindermishandeling bespreekbaar met behulp van ervaringskennis. Ook
heeft ProFor meegedaan aan de opname van “de vuile was buiten hangen”.
15 personen hebben de bijeenkomst bijgewoond.

13. Voorlichting donorregistratie
Op maandag 5 oktober heeft ProFor een voorlichting verzorgd aan de vrijwilligers van ProFor en
belangstellenden. Na de voorlichting kregen de bewoners individueel informatie en konden zij hun
formulier invullen. Enkele vragen en signalen waren:

wantrouwen (wat doen zij met de organen)
moeite om de informatie te begrijpen (vandaar informatie op individuele basis)
bij chronische ziekte vond men het niet belangrijk te doneren (slechte lichamelijke conditie)

27 personen hebben de bijeenkomst bijgewoond.

14. Voorlichting en discussie: Documentaire ‘Waarom bleef je niet voor mij?’
Voor de derde maal is op 15 oktober onder regie van Stichting ProFor en met medewerking van de
Stichting Zorg en Zelfdoding gesproken over zelfdoding en de gevolgen ervan. Het was de eerste
keer dat het wijkplatform Stadsdorp Goud betrokken was. Deze jaarlijkse sessie vanuit
nabestaandenzorg kent als uitgangspunt dat rouwen een niet-leeftijdsgebonden universele cirkel
is.
De documentaire is taboedoorbrekend als het gaat om zelfdoding en de gevolgen voor kinderen.
Een paar kinderen vertellen kwetsbaar, open en met pijn over hun angsten en hun gevoelens.
De bijeenkomst werd geleid door Milou Gevers, filmregisseur; Marian van Vliet leidde het
nagesprek. 30 personen, waaronder onderwijskrachten, ambtenaren en sleutelfiguren
hebben de bijeenkomst bijgewoond.

15. Voorlichting donorregistratie
Op zaterdag 17 oktober heeft ProFor in samenwerking met OCAN een voorlichting verzorgd aan
de Spaanstalige en de Caribische doelgroep in de Openbare Bibliotheek aan de Bijlmerplein te
Amsterdam. Na de voorlichting kregen de bewoners individueel informatie en konden zij hun
formulier invullen.
20 personen hebben de bijeenkomst bijgewoond.
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16. Ouderendag en Eerste Boy Edgardprijs, waarbij jong en oud elkaar ontmoeten
Op zaterdag 17 oktober werd aandacht besteed aan de Nationale Ouderendag en de eerste Boy
Edgarprijs. Deze bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met Stadsdorp Goud,
Muziekschool Zuidoost, het Leerorkest en de Ouderen Adviesraad (Lorenzo van Dijk was de
dagvoorzitter). Het was een bijeenkomst waarbij de ambassadrice van ouderen in Zuidoost, Lucia
Martis, werd geïnstalleerd. Ook werd tijdens deze happening de eerste Boy Edgarprijs uitgereikt
aan Yanise Iboudo. B Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing heeft het certificaat uitgereikt.

17. Voorlichting zorgverzekering
Op maandag 23 november heeft ProFor in samenwerking met Eduza een voorlichting verzorgd
aan hun achterban over zorgverzekeringen. Er is aandacht besteed aan: soorten
zorgverzekeringen, eigen risico, het opzeggen van de verzekering en korting van de Gemeente.
De voorlichting is in het Nederlands en Engels verzorgd.
17 personen hebben de bijeenkomst bijgewoond.

18. Voorlichting en discussie: Documentaire ‘Waarom bleef je niet voor mij?’
Voor de vierde maal is op 26 november 2020 in samenwerking met Wijkplatform Stadsdorp Goud
en Stichting Zorg en Zelfdoding gesproken over zelfdoding en de gevolgen ervan. De bijeenkomst
werd georganiseerd voor en op verzoek van de Politie van Amsterdam Zuidoost. Het was de
eerste keer dat het wijkplatform Stadsdorp Goud hierbij betrokken is. Bij deze jaarlijkse editie voor
nabestaanden zorg wordt ervan uitgegaan dat rouwen een niet-leeftijdsgebonden universele cirkel
is.
De bijeenkomst werd geleid door Milou Gevers, filmregisseur; Marian van Vliet leidde het
nagesprek. 20 Politiemedewerkers hebben de bijeenkomst bijgewoond.

19. Voorlichting zorgverzekering
Op dinsdag 1 december heeft ProFor in samenwerking met Alwyn verzekeringen een voorlichting
verzorgd aan de achterban over zorgverzekeringen. Er is vooral aandacht besteed aan: soorten
zorgverzekeringen, eigen risico, het opzeggen van de verzekering en korting van de Gemeente.
De voorlichting werd in het Nederlands en Spaans verzorgd.
15 personen hebben de bijeenkomst bijgewoond.

20. Voorlichting over voorzieningen
Op woensdag 2 december heeft ProFor in samenwerking met Eduza een voorlichting verzorgd aan
hun achterban over voorzieningen door de Gemeente Amsterdam. Daarbij is onderscheid gemaakt
naar voorzieningen voor volwassenen en voor kinderen tot 18 jaar. De voorlichting is in het
Nederlands en Engels verzorgd.
21 personen hebben de bijeenkomst bijgewoond.

21. Symposium rouwverwerking: Houdt het ooit op?
Op vrijdag 11 december heeft de Stichting Zorg en Zelfdoding in samenwerking met o.a. ProFor
een symposium via livestream georganiseerd. Keynote sprekers waren dr. Marianne Snijdewind en
Milou Gevers. Jaarlijks organiseert de stichting een symposium voor nabestaanden, lotgenoten en
professionals. Inzet en doelstelling is het doorbreken van het taboe op zelfdoding en
kennis-verbreding. Tevens de destigmatisering van mensen met een psychiatrische ziekte en
nabestaanden. Door de jaren heen is gebleken dat het delen van ervaringen met mensen die een
soortgelijk verlies hebben geleden, heel troostend en heilzaam kan zijn.
Meer dan 50 personen hebben de livestream gevolgd.
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22. Voorlichting over het aanvragen van voorzieningen
Op maandag 14 december heeft ProFor in samenwerking met Eduza een voorlichting verzorgd
aan hun achterban over hoe je voorzieningen kunt aanvragen. Om het te verduidelijken heeft
ProFor een deelnemer als voorbeeld genomen. De voorlichting is in het Nederlands en Engels
verzorgd. 21 personen hebben de bijeenkomst bijgewoond.

23. Voorlichting over de werkzaamheden en begeleiden van ProFor
Op vrijdag 16 december heeft ProFor in samenwerking met SingelMom een voorlichting verzorgd
aan hun achterban over onze werkzaamheden. De deelnemers waren zeer enthousiast en gaven
aan na de kerstvakantie zich bij ProFor aan te melden voor coaching en begeleiding.
18 personen hebben de bijeenkomst bijgewoond.

Laptopactie door de Gemeente
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DEEL 2: Korte en eenjarige projecten en activiteiten 2020
Van deze projecten zijn separaat eindverslagen gemaakt.

1. Project Casa Hofgeest

In 2019 heeft ProFor bij het Stadsdeel Zuidoost subsidie aangevraagd om activiteiten uit te voeren
in de benedenruimte van Casa Hofgeest. Uiteindelijk is de aanvraag in mei besproken en
toegekend. Maandelijks vinden voortgangsgesprekken plaats. Belangrijkste resultaten van de
uitgevoerde activiteiten zijn:

Dit project is door de Gemeente Amsterdam gefinancierd.

2. Bondgenoten, Spaanstalige doelgroep over veiligheid en communicatie

Dit jaar heeft de Politie diverse gesprekken gevoerd met de Bondgenoten, waaronder ProFor voor
de Spaanstaligen. In mei heeft ProFor medewerking verleend aan een opname over de veiligheid
en corona. In samenwerking met de Politie zijn drie overleggen gehouden. Gekeken wordt hoe de
jongeren maar ook de ouders zich in deze moeilijke tijd houden. Er zijn voorbereidingen voor een
bijeenkomst uitgevoerd. Corona haalt ook de wereld van jongeren flink overhoop. De lockdown en
de gevolgen van de coronacrisis vormen een uitdaging voor hen.

3. Vrijheidsmaaltijd

Op 4 mei 2020 zou ProFor in samenwerking met het 4 en 5 mei comité Amsterdam een
bijeenkomst organiseren over de bevrijding. Dit jaar zouden wij 75 jaar bevrijding vieren.
Helaas is de bijeenkomst vanwege corona niet doorgegaan. ProFor heeft besloten om dit op een
andere en vernieuwende wijze te doen. John Leerdam en een dichter hebben samen een gedicht
geschreven. Dit gedicht is voorgedragen. Aan de 60 aanwezige personen is een tas gegeven met
een samengestelde bevrijdingslunch. ProFor heeft daarnaast met 2 vrijwilligers dezelfde pakketten
in Zuidoost uitgedeeld.

Overhandiging Vrijheidsmaaltijdsoep op 4 mei
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Project Huiselijk Geweld Zuidoost

Het project bestaat uit 4 onderdelen en wordt uitgevoerd in Zuidoost.
1. Preventie:
ProFor wil graag een platform vormen samen met de Politie, het Stadsdeel Zuidoost, Venzo en
een jongerenorganisatie. Drie keer per jaar zullen deze organisaties bij elkaar komen om
ervaringen met elkaar te delen. Een bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.
2. Meldcode:
Organisaties die met kinderen en volwassenen werken, kunnen worden geholpen bij het opstellen
of aanpassen van hun Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. In gesprekken met de
verantwoordelijke personen van die organisaties wordt de wettelijke verplichting en/of de
wenselijkheid van het invoeren en gebruiken van een meldcode Huiselijk geweld en
Kindermishandeling besproken. Via Zoom hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden met 6
organisaties.
3. Bijscholing huiselijk geweld:
Voor organisaties in Zuidoost worden bijscholingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze vonden
digitaal plaats. Wegens corona zal er na januari 2021 een conferentie worden georganiseerd. Via
ZOOM hebben 3 bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij 6 casussen werden besproken. Veilig
Thuis en de Blijfgroep waren ook aanwezig en gaven tips en informatie aan de betrokken
organisaties.
4. Voorlichtingsbijeenkomsten:

Belangrijk is dat mensen signalen van een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling
in de eigen omgeving leren herkennen. Daartoe werden na de zomer bijeenkomsten
georganiseerd. Het project is gefinancierd door de Gemeente Amsterdam.
De methodiek, beschreven door een Kerngroep namens de Gemeente Amsterdam, is in grote
lijnen gereed. Gekozen is om in de stadsdelen West en Zuidoost dit handboek te testen. In de
maanden oktober tot en met januari 2021 zullen er diverse bijeenkomsten worden georganiseerd.
Hierna zal het handboek worden afgerond en gepresenteerd.

5.Project Provision

In april, mei en juni 2020 hebben 6 tot 7 vrijwilligers op maandag, donderdag en zaterdag
maaltijden bereid en rondgebracht naar ongeveer 40 personen (15 gezinnen). In de
beginfase hebben professionele koks die thuis zaten gekookt, daarna hebben moeders
deze taak overgenomen. De maaltijden zijn ingepakt in bakjes en door vrijwilligers per
auto rondgebracht in de wijken van Amsterdam Zuidoost, Oost, Amstelveen en
Purmerend. De meeste ontvangers van maaltijden wonen in Zuidoost.
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6.Project gezellig samen zijn na de corona-epidemie en kerstdiner aan huis

Eind juni na de eerste coronafase, zouden de ouderen in het zonnetje worden gezet om ze uit hun
isolement te halen. Deze (kwetsbare) ouderen zaten op dat moment thuis. Zij mochten geen
bezoek ontvangen. Na deze moeilijke fase zou ProFor voor 50 tot 75 ouderen een gezellige
middag aanbieden met lekker eten, zang, dans en beweging.
Daar was bijgekomen een val-project van 4 bijeenkomsten in 3 wijken van Zuidoost. Reden
hiervan was dat ouderen gedurende een vrij lange periode weinig beweging hebben gehad
waardoor een val nare gevolgen kan hebben. Valpreventie is besproken met de GGD en een
fysiotherapeute maar wegens corona werden ook deze bijeenkomsten uitgesteld.
Op vrijdag 2 oktober, dag van ouderen, zou ProFor i.s.m. Welke Helden en Stads Goud een
bijeenkomst organiseren. Wegens corona werd ook deze dag afgelast.
Op 17 oktober werd in het gebouw van Muziekschool aandacht besteed aan de nationale
ouderendag. Het werd een bijeenkomst waarbij de ambassadrice van de ouderen in Zuidoost
wordt geïnstalleerd en tijdens deze happening is de Eerste “Boy Edgarprijs” uitgereikt. Boy Edgard
is immers het symbool geworden van moed, de kracht van muziek in moeilijke tijden, alsmede de
kracht van verzet tegen ongelijkheid. Hij vormde met recht de brug tussen jongeren en ouderen.

Kerstdiner aan huis:
Door de initiatiefnemers Stichting ProFor en Stadsdorp Goud is deze activiteit ontwikkeld en
uitgevoerd. De verwachting dat dit jaar kerstdiners konden worden georganiseerd was echter nihil.
Het oorspronkelijke doel om ouderen samen te brengen voor de feestdagen kon dit jaar geen
gestalte krijgen. De achterliggende gedachte dat mensen tijdens deze periode aandacht, contact,
begrip en empathie mogen verwachten kwam op een andere wijze tot stand. We wilden op 5
uitgiftepunten met vrijwilligers een maaltijd uitdelen aan mensen uit diverse buurten in Amsterdam
Zuidoost. Aan 75 Ouderen werd een goodiebag op 22 december uitgedeeld. Deze tassen werden
samengesteld en coronaproef uitgedeeld door 4 vrijwilligers. In januari zal er na de
coronamaatregel aan 150 ouderen een Nieuwjaarsmaaltijd worden uitgedeeld.

7. Tula, terugblik van 2012 tot en met 2019

Voor 2020 had ProFor besloten om terug te blikken op 2012 tot en met 2019. Vanaf juni 2020 is
ProFor gestart met de voorbereidingen van deze activiteit.
Op zondag 4 oktober wilde ProFor de dood van Tula herdenken. Het zou een terugblik worden
vanaf de start waarbij ProFor de Tula-tafel zou verzorgen in Amsterdam Zuidoost. Naast diverse
beelden en inhoudelijke informatie over slavernij en diverse symbolische handelingen zou er
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aandacht besteed worden aan de documentaire “Mi no ta katibu” geregisseerd door Clay
Toppenberg met gelegenheid om met de zaal in gesprek te gaan, met daarnaast diverse andere
presentaties. Ook zou de “mesa di tula” in gebruik worden genomen. Zestig personen hadden zich
aangemeld. Helaas ging die week een nieuwe coronamaatregel in zodat de bijeenkomst moest
worden afgelast. Er is voor de bijeenkomst ook een samenvatting gemaakt van de beelden van de
afgelopen jaren.

8.Netwerk Ouderenzorg

Het netwerk ‘Ouderenzorg is onze zorg’ is een jong netwerk dat zich in de groeifase bevindt.
Geïnspireerd door gesprekken met o.a. lokale collega-huisartsen, heeft de praktijk Huisartsen
Ganzenhoef het initiatief genomen tot het vormen van een netwerkorganisatie in Amsterdam
Zuidoost. Doel is het kernteam uit te breiden met andere netwerkleden.
Aanleiding is het gevoel en onderkennen van urgentie bij met name de huisartsen. En ook partners
in het netwerk willen goed voorbereid zijn om de toenemende groep kwetsbare ouderen goede
zorg te leveren. De samenwerking is nog niet structureel en er is behoefte aan meer samenhang.
Het is de ambitie van het netwerk om een betrokken en degelijke netwerkorganisatie neer te
zetten.

9.Buurtplan Holendrecht

In de komende periode zal Mijehof 404 worden heringericht als tijdelijke voorziening voor jongeren.
Aan het Social Pact is gevraagd om te beschrijven hoe via een aantal werksessies samen met de
buurtinitiatiefnemers een gezamenlijk plan kan worden gemaakt. Doelstelling: perspectief en
kansen creëren voor jeugdigen in Holendrecht voor wat betreft onderwijs, werk, leefbaarheid en
persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Plannen en projecten voor 2021
· Een aanvraag voor het jaar 2021 Sociaal Domein is ingediend via de penvoerder Venzo.

· Afronding project Netwerk Ouderenzorg.

· Verder oppakken van de diverse thema’s waaronder deelname aan het wijkteam en het
Social Pact. Ook zal het team worden uitgebreid met diverse vormen van
deskundigheids-bevordering.

· Uitvoering van het project Un Hogar. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS), Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO), voert Stichting
Ocan het pilotproject ´Uni Forsa´ uit. Het team ´Uni Forsa´ ondersteunt via dit project voor
één jaar de uitvoeringsmedewerkers van 5 gemeenten, waaronder Amsterdam, bij de
begeleiding van kwetsbare Caribisch-Nederlandse multiprobleem-gezinnen. ProFor voert
dit project uit voor de stad Amsterdam. Financiering via het Ministerie van VWS.
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· Uitvoering project GEDIK. Gedurende het jaar zullen 10 tot 12 cliënten intensief worden
begeleid. Het project bestaat uit o.a.: werving en intake deelnemers, opstellen plan van
aanpak, begeleiding, voeren van ketenregie, regie over de gehele voortgang van de
deelnemer, doorverwijzing deelnemers, verplicht door uitvoerder, meegaan naar afspraken,
wekelijks voortgangscontract deelnemer en bijhouden deelnemersdossier.
Financiering Gemeente Amsterdam.

· Uitvoering project Corona en ZZP’ers in opdracht van de Gemeente Amsterdam. De cursus
richt zich op 15 mensen die moeite hebben met omgaan met geld en daardoor een risico
lopen op nog grote financiële problemen of deze al hebben. Vrouwen die geen
voorwaarden hebben opgebouwd om in aanmerking te komen voor bijv. de TOZO-regeling,
krijgen een afwijzing en kunnen niet terecht bij de UWV voor de bijstand.
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